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Codificação 14: Dicas de Depuração no App Inventor e Thunkable

Nesta aula, tu vais...
● Aprender dicas para depurar o teu código em App Inventor e Thunkable

Termos e Conceitos Chave

Depuração - os codificadores de processo usam
para descobrir porque é que o seu código não está
a funcionar e corrigi-lo

Dados de teste - um conjunto de dados mais
simples que podes usar para te certificares de que
a tua aplicação está a funcionar correctamente

Comentários - texto que está incluído no código
para explicar o que faz

Version Control - guarda versões funcionais da tua
aplicação à medida que progrides

Inspiração - Dicas de Depuração

A depuração é o processo que os programadores usam para descobrir porque é que o seu código não
está a funcionar, e depois corrigi-lo para que funcione. Quando fizeste os Desafios de Código, podes já
ter encontrado algo que te obrigou a rever o teu código e a descobrir onde cometeste um erro. Esta é a
essência da depuração e esta próxima secção irá fornecer-te dicas sobre como tornar a depuração
mais fácil para ti.

Por vezes podes já saber como codificar algo, mas ainda assim demoras muito tempo a fazê-lo. Os
grandes programadores ainda cometem erros, mesmo quando sabem exactamente o que estão a fazer,
por isso é importante construir uma caixa de ferramentas de técnicas de depuração que te possam
ajudar quando não tens a certeza do que correu mal. Cada um tem um método diferente para depurar o
seu código e vais descobrir qual é o teu depois de praticares um pouco. A depuração pode ser muitas
vezes a parte mais demorada da codificação, por isso é realmente importante deixar muito tempo para
isso!
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Usar dados de teste

Se tens muitos dados realmente complicados para usar na tua aplicação, pode ser útil usar dados de
teste. Os dados de teste são um conjunto de dados mais simples que podes usar para te certificares de
que a tua aplicação está a funcionar correctamente.

Como exemplo, digamos que estás a fazer uma aplicação que mostra ao utilizador onde fica o
restaurante mais próximo dele. Queres usar o Google Sheets para guardar os nomes dos restaurantes, os
dados de localização, e os números de telefone. Para começares a construir a tua aplicação, não
precisas de ter uma lista completa de restaurantes pronta na tua folha de cálculo do Google Sheets para
começares a codificar a tua aplicação. Podes apenas colocar um ou dois restaurantes de teste e pôr a
tua aplicação a funcionar antes de adicionares os dados reais.

"Já é difícil encontrar um erro no teu código quando estás à procura dele; é ainda mais difícil quando
assumes que o teu código não contém erros. ”

-Steve McConnell, especialista em engenharia de software, e autor

Usar o Notifier & Alert

Este componente chama-se Notifier in App Inventor e Alert in Thunkable. Isto pode ajudar-te a descobrir
porque é que o teu código está quebrado. Para colocares um notificador na tua aplicação App Inventor
arrasta-o a partir da paleta da interface do utilizador. Aparecerá como um componente não visível como
este

App Inventor
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Na nova interface de arrastar e largar do Thunkable, adicionas um alerta na janela Blocos, clicando no
sinal + ao lado de Alertas na Paleta.

Aqui estão alguns cenários em que este método de teste pode ser útil:

Cenário 1: Depuração se o teu botão está a ficar preso, ou se a tua função não está a funcionar.

App Inventor Thunkable
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Cenário 2: Testa se um ecrã está a carregar correctamente

App Inventor Thunkable

Cenário 3: Testar se um laço está a funcionar como deve

App Inventor Thunkable

Usar Rótulos
Tal como com os componentes Notifier e Alert, também podes adicionar Labels para mostrar informação
actual na tua aplicação. Por exemplo, podes querer saber o valor de uma variável à medida que certos
eventos acontecem enquanto a aplicação está a decorrer. Podes definir a Label.Text para o que quer que
seja que queiras saber e ela aparecerá na tua aplicação. Depois de corrigires o teu erro, podes tornar a
Etiqueta invisível ou apagá-la da tua aplicação.
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App Inventor Thunkable

Outras Dicas de Codificação

Blocos em colapso

Se clicares com o botão direito do rato sobre um bloco, verás uma opção para o derrubar.

App Inventor Thunkable

Os blocos colapsados comprimem-na até uma barra no teu ecrã. Os blocos comprimidos ainda
funcionam da mesma forma que os blocos normais, apenas ocupam menos espaço. Isto pode ser útil se
tiveres blocos que já não precisas de editar e que queiras limpar o teu ecrã.

App Inventor Thunkable

Para voltares a expandir os teus blocos, clica com o botão direito do rato sobre eles.
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App Inventor Thunkable

Desactivar blocos
Podes também desactivar blocos. Desactivar blocos irá mantê-los no teu ecrã, mas impede-os de fazer
qualquer coisa. Isto pode ser muito útil se quiseres testar a tua aplicação sem certos blocos de código,
mas não os queres apagar. Também podes desactivar blocos que usas apenas para testar, como o
notificador. Existem algumas formas diferentes de desactivar blocos. Tanto no App Inventor como no
Thunkable, simplesmente arrastar blocos para fora de um bloco manipulador de eventos irá desabilitá-
los e impede-os de correr.

Na App Inventor, os blocos terão o mesmo aspecto, mas como não fazem parte de nenhum evento, não
há forma de alguma vez serem executados. No Thunkable, os blocos parecem acinzentados com um
padrão de crosshatch. Na App Inventor, também tens a possibilidade de desactivar blocos clicando com
o botão direito do rato, e seleccionando Desactivar blocos no menu dropdown. Nesse caso, eles também
aparecerão a cinzento. A diferença é que podes desactivar conjuntos inteiros de blocos usando este
método, incluindo o bloco do manipulador de eventos. Por exemplo, abaixo, o Screen1.Initialize block
nunca será executado. Os blocos desactivados têm este aspecto:
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App Inventor App Inventor Thunkable

Clica com o botão direito e
desabilita os blocos

Arrastar bloco para fora do
manipulador de eventos

Arrastar bloco para fora do
manipulador de eventos

Para activares os teus blocos novamente, clica com o botão direito do rato sobre eles e clica em "Activar
bloco".
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Comentários

Os programadores deixam frequentemente comentários no seu código para explicar o que ele faz. Os
comentários podem ser úteis quando outras pessoas estão a olhar para o teu código, tais como colegas
de equipa, mentores e juízes. Os comentários também podem ajudar se voltares ao teu código mais
tarde e te tiveres esquecido das partes que ele faz. Para adicionares um comentário no App Inventor ou
Thunkable, clica com o botão direito do rato nos blocos e selecciona "adicionar comentário":

App Inventor Thunkable

Depois disso, aparecerá um ponto de interrogação no canto do bloco e poderás adicionar texto. Podes
ver o comentário clicando no ponto de interrogação.
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App Inventor Thunkable

"Ao aprender a criar tecnologia, as raparigas aprendem a falar mais alto".

-Regina Agyare, Fundadora da Soronko Solutions

Controlo de versões
Digamos que tens uma parte da tua aplicação construída e a funcionar. Adicionas um novo código e de
repente tudo deixa de funcionar. Tentas apagar o novo código mas a tua aplicação ainda não está a
funcionar. Não tens a certeza do que correu mal e desejavas ter um botão "desfazer".

Para evitar cenários como este, podes criar diferentes versões da tua aplicação. Estas versões irão
guardar o teu código para que, se cometeres um erro e não souberes como corrigi-lo, possas voltar à
última versão funcional que guardaste. Podes também usar o controlo de versões para experimentar
novas funcionalidades sem te preocupares em quebrar a tua aplicação.

App Inventor
Existem duas formas de guardar diferentes versões no App Inventor, usando "guardar como" e
"checkpoint". A opção "Save project as" irá criar uma cópia do código que estás a trabalhar e guardá-lo
com um novo nome. Todas as edições que fizeres estarão na nova cópia. A opção "Checkpoint" irá
guardar uma cópia com o nome que lhe deres, mas continua a trabalhar no original. A ideia é
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"checkpoint" essa versão que funciona e continuar o teu desenvolvimento na versão principal do
projecto.

Guardar como Ponto de verificação

Thunkable

No Thunkable podes fazer uma cópia da tua aplicação em qualquer altura. Clica nos 3 pontos no canto
superior direito do ecrã e selecciona "Duplicate Project" a partir do menu pendente. Renomeia as tuas
cópias guardadas para que possas facilmente seguir o rasto entre cada versão da tua aplicação.
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Actividade - Adicionar um Comentário

Se já começaste a tua aplicação final para a Technovation, usa essa aplicação para esta actividade.
Caso contrário, escolhe uma aplicação que tenhas feito numa das outras actividades de codificação.

Adiciona pelo menos um comentário à tua aplicação, explicando o que um grupo de blocos faz. Escolhe
um grupo de blocos que aches que é o mais difícil de compreender porque esses blocos seriam
provavelmente os mais difíceis de compreender por outra pessoa, como um membro da equipa.

Aqui está um exemplo de um comentário que incluímos na última actividade de codificação. Ajuda-te a
compreender a secção de código?

App Inventor Thunkable

Escrever comentários e explicar blocos de código vai ajudar-te quando fizeres o teu vídeo de
demonstração. Podes usar o que escreveste no teu comentário para explicar esse bloco de código no
teu vídeo.
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Reflexão

A depuração é uma parte natural do processo de codificação, por isso não desanimes se a tua
aplicação não funcionar na perfeição à primeira tentativa. Muitas vezes, a maior parte do teu tempo de
codificação é realmente passado a depurar. Certifica-te que planeias com os teus colegas de equipa e
mentores deixar tempo extra para a depuração antes de submeteres

Recursos Adicionais - Mais Recursos de Depuração

App Inventor e Thunkable Forums

Se tiveres perguntas específicas para a App Inventor ou Thunkable enquanto estiveres a depurar, podes
juntar-te ao fórum da App Inventor ou Thunkable, e depois publicar a tua pergunta.

● Fórum de inventores de aplicações
● Fórum de Discussão

Embora as grandes comunidades App Inventor e Thunkable sejam normalmente bastante úteis e
responsivas a perguntas, tenta pesquisar primeiro no fórum para ver se a tua pergunta já foi feita e
respondida. Isto irá poupar-te tempo.

Vídeos explicativos de depuração e controlo de versões no App Inventor

Vê este vídeo para saberes mais sobre como salvar versões no App Inventor: Guardar Versão de
Trabalho Controlada por Dan Rhode

Vê este vídeo para saberes alguns dos erros que podes encontrar no teu código e como o App Inventor
te ajuda a detectá-los!

Depuração por csscs4hs

Documentação de teste do App Inventor

Aqui estão dicas do MIT para ajudar a depurar o teu Código de Inventário de Aplicações: Ferramentas de
Desenvolvimento, Teste e Depuração ao Vivo
Depuração em Thunkable

https://groups.google.com/forum/
https://community.thunkable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HNM5Mxf7eZU
https://www.youtube.com/watch?v=HNM5Mxf7eZU
https://www.youtube.com/watch?v=IlFAwSj-YsQ
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/other/testing.html
https://youtu.be/HZURq5Lj3BY
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